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REKOMENDASI
Sinarmas Sekuritas

S

ecara teknis, indeks masih cenderung
menguat pada kisaran 3.745-3.768 pada
perdagangan hari ini. Pengumuman data
inflasi AS dapat memberikan sentimen terhadap IHSG. Saham-saham yang dapat
diperhatikan antara lain BBNI, PTBA, ITMG,
dan ISAT.

e-Trading Securities

P

ada perdagangan hari ini, IHSG diperkirakan bergerak di kisaran 3.697–3.768.
Saham-saham yang dapat diperhatikan
antara lain CMNP, DOID, dan ITMG.
Pada perdagangan Jumat pekan lalu, IHSG
ditutup menguat 0,6% atau 22,53 poin ke
level 3.730,51 di tengah melemahnya sebagian besar indeks regional. Sektor pendorong indeks adalah saham perbankan dan
keuangan yang menguat 0,86% disusul oleh
saham pertambangan yang naik 0,84%.

AKSI HIJAU: Sejumlah

siswa memperlihatkan bibit
tanaman saat pelaksanaan
aksi go green PT Bank
OCBC NISP Tbk di SD Tunas
Karya Kelapa Gading Jakarta, akhir pekan lalu. Kegiatan go green yang telah
dilaksanakan di 70 kantor
cabang tersebut sekaligus
menandai peringatan HUT
ke-70 Bank OCBC NISP.

BISNIS/YAYUS YUSWOPRIHANTO

DISCLAIMER
Keputusan untuk melakukan transaksi jual, beli atau investasi saham lainnya sepenuhnya merupakan tanggung jawab
pembaca. Perusahaan pialang yang membuat rekomendasi
saham dan harian Bisnis Indonesia tidak bertanggung jawab
terhadap keputusan yang diambil, dengan mengacu pada
rekomendasi saham di kolom ini. Dalam melakukan investasi, pembaca membuat penilaian independen.

Indeks menguji
level baru
BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Indeks harga
saham gabungan (IHSG)
diprediksi
mam pu
menembus level tertingginya sejak awal tahun
pada pekan ini.
Sejumlah analis menilai penguatan IHSG pada
akhir pekan lalu masih
akan berlanjut, meski
masih harus mewaspadai
aksi ambil untung.
Analis PT Infovesta
Utama Wawan Hendrayana mengatakan indeks
dalam negeri masih berada dalam tren bullish
pada pekan ini dengan
kisaran 3.750-3.800.
Dia menilai sejumlah
sentimen positif dari
dalam negeri mampu
mendorong IHSG menembus rekor tertingginya di level 3.789.
“Ekspektasi yang positif
terhadap kinerja emiten
di kuartal I dan angka
inflasi yang rendah, saya
rasa mampu mendorong
laju IHSG pada minggu
ini hingga menembus
level tertingginya,” ujarnya kemarin.
Hingga saat ini, rekor
tertinggi IHSG berada pada
level 3.789 yang dicapai

pada 5 Januari 2011. Pada
penutupan perdagangan
akhir pekan lalu, IHSG
ditutup di level 3.730, naik
22,33 poin atau setara
dengan 0,61% dari penutupan perdagangan hari
sebelumnya.
Wawan menilai kemungkinan IHSG mampu
menembus rekor tertinggi
pada pekan ini cukup
besar, melihat sentimen
positif dari dalam negeri
dan pergerakan bursa regional yang mulai membaik.
“Sentimen negatif kemungkinan hanya dari
krisis nuklir di Jepang
dan data ekonomi AS
[Amerika Serikat] yang
dinilai masih di bawah
ekspektasi, tetapi itu pengaruhnya tidak terlalu
signifikan terhadap laju
indeks,” tuturnya.
Kepala Riset PT Universal Broker Satrio Utomo
mengatakan IHSG berpotensi untuk menembus
rekor baru.
“Ekspektasi yang positif
terhadap kinerja kuartal I
mampu mendorong penguatan IHSG pekan ini,
ada kemungkinan bisa
tembus rekor baru tetapi
saya rasa masih kecil.” (18)

Garuda wajib bagi dividen mulai 2012
Danareksa pertahankan saham GIAA hingga harga tinggi
OLEH RAYDION SUBIANTORO
& GITA A. CAKTI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Kementerian BUMN menuntut
PT Garuda Indonesia
Tbk untuk mulai membagi dividen pada 2012
guna menarik minat
investor baru dan memuaskan para pemegang saham.
Menteri BUMN Mustafa Abubakar meminta agar Garuda sudah bisa mencetak laba pada tahun ini sehingga dividen bisa dibagikan mulai 2012, agar investor baru semakin berminat masuk ke maskapai bintang empat
versi SkyTrax itu.
Dia optimistis pada tahun ini
performa Garuda akan meningkat seiring dengan membaiknya
sektor penerbangan global yang
didukung oleh penambahan armada oleh perseroan.
“Besarnya dividen dari laba
bersih belum bisa disebutkan.
Dalam waktu dekat akan ada penerimaan [ke kas Garuda]. Penurunan laba yang kemarin [2010]
karena dunia penerbangan global
melemah, dan adanya upaya keras perseroan untuk melakukan
investasi,” jelas Mustafa.
Sepanjang tahun lalu, Garuda
mencatat peningkatan pendapatan 9,4% menjadi Rp19,53 triliun,
dibandingkan dengan 2009 sebesar Rp17,86 triliun. Namun, laba
perseroan anjlok 48,45% men-

jadi Rp515,52 miliar dibandingkan dengan sebelumnya Rp1,018
triliun.
Direktur Keuangan Garuda
Elisa Lumbantoruan mengatakan
salah satu strategi agar pihaknya
bisa membagi dividen pada tahun
depan adalah dengan melakukan
kuasi regorganisasi guna menyehatkan laporan keuangan.
Kuasi reorganisasi itu mencakup prosedur akuntansi yang
mengatur perseroan merestrukturisasi ekuitasnya dengan tujuan
menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan
kewajiban, dilakukan oleh penilai independen.
“Kami berencana melakukan
kuasi reorganisasi pada tahun ini.
Pada 2012 aturan kuasi reorganisasi akan ditiadakan, jadi harus
generating profit kalau ingin
membagi dividen, dan jika mengambil strategi ini diperkirakan
Garuda baru bisa membagi profit
pada 2014,” jelas Elisa.
Elisa menegaskan sebelum implementasi kuasi reorganisasi,
pihaknya akan melakukan pengkajian dari sisi hukum dan dari
sisi keuangan. Selain itu, perseroan juga harus meminta persetujuan pemerintah sebagai pemegang saham utama.
Pemerintah melalui Kementerian BUMN masih menjadi pemegang saham terbesar di Garuda
Adapun, pada penawaran saham
perdana ke publik (initial public
offering/IPO) pada Februari lalu,
perseroan menjual 6,34 miliar
saham atau 27,89% yang terdiri
dari 4,40 miliar saham baru seri B
dan 1,94 miliar saham milik PT
Bank Mandiri Tbk..
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Mustafa menyebutkan saat ini
sejumlah perusahaan dari Inggris
dan AS sudah menyatakan minat
membeli sekitar 13% saham
Garuda yang ada di tangan tiga
penjamin emisi, yaitu PT Mandiri
Sekuritas, PT Bahana Securities,
dan PT Danareksa Sekuritas.
“Sekarang sudah ada minat
dari beberapa perusahaan. Kami
ibarat melakukan beauty contest
internal, di mana ada dari AS
dan Inggris. Perusahaannya ada
yang bergerak di bidang pasar
modal dan ada juga dari maskapai,” ungkapnya.
Sempat disebutkan Grup Rajawali dan Djarum tertarik masuk
ke Garuda, tetapi hingga kini
belum jelas.

Buka peluang
Mengenai harga saham yang
ditawarkan, Kementerian BUMN
menyerahkan sepenuhnya keputusan ke underwriter.

“Terbuka peluang bagi perusahaan swasta, termasuk asing.
Mereka bisa masuk lewat Kementerian BUMN, kami akan fasilitasi ke pemegang saham yang
besar seperti para underwriter,”
kata Mustafa.
Sejak IPO 11 Februari, tidak semua saham Garuda yang dilepas
terserap oleh publik, sehingga
para penjamin emisi (underwriter) Danareksa Sekuritas, Bahana
Securities, dan Mandiri Sekuritas
harus menyerap sisa yang ada.
Berdasarkan catatan Bisnis, saat
ini ada 13% saham yang masih
di tangan para penjamin emisi.
Direktur
Utama Danareksa Edg
a
r
Ekaputra
menegaskan pihaknya tetap
akan mena-

han saham Garuda meskipun
diperkirakan dapat mengurangi
modal kerja bersih disesuaikan
(MKBD).
Manajemen Danareksa akan
mempertahankan saham Garuda
hingga harganya kembali pada
harga saat pelepasan saham perdana yakni Rp750.
“Kami tidak ada rencana menjual di bawah harga IPO. Kami
tunggu harga stabil dulu. Harapan
kami bisa menjual di atas harga
IPO. Jumlah MKBD kami memang akan berkurang, tetapi tidak akan mengganggu. Dan
kami yakin saham Garuda akan
bisa meningkat,” ujar Edgar
akhir pekan lalu.
Direktur PT Mandiri Sekuritas
Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya akan melepas saham BUMN aviasi yang terserap
oleh pihaknya secara bertahap.
Dia menunggu harga saham Garuda menjadi lebih baik.
“Kami masih cukup kuat untuk
menahan sampai harga lebih baik.
Tapi pelan-pelan kami akan lepas.
Lagi pula secara operasional kami
tidak terganggu, MKBD kami
masih baik,” ujarnya baru-baru ini.
Dirut Bahana Securities Eko
Yuliantoro mengakui jumlah dana
MKBD perseroan mulai meningkat. (FAHMI ACHMAD) (raydion@bisnis.co.id/gita.cakti@bisnis.co.id)

